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§ 299 Dnr KS 2020/01457-1.3.6 

Beslut - Svar på motion från (SD) om språkkrav vid anställning 
inom äldreomsorgen 
Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionens första yrkande om certifiering i svenska språket avslås. 
2. Motionens andra yrkande om inventering av språkkunskaper föranleder 
ingen ytterligare åtgärd. 
3. Motionens tredje yrkande om rekryteringskampanj föranleder ingen 
ytterligare åtgärd. 
Reservation 
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M) och 
Amanda Grönlund (KD) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande 
skriftliga reservation: 
"Det krävs tillräckliga språkkunskaper för att kunna arbeta inom 
äldreomsorgen. Riktade åtgärder för att stärka språkkunskaperna behövs. 
Som äldre och i stort behov av omsorg är det viktigt att kunna göra sig 
förstådd. Man är sårbar och då krävs det språkkunskaper hos de som ger 
omsorg." 
Särskilt yttrande 
Erik Johansson (SD) lämnar följande särskilda yttrande: 
”Sverigedemokraterna vill införa mätbara och rimliga krav för att arbeta med 
äldre i kommunen. Statusen på vård- och omsorgsyrken behöver höjas och 
en del i den processen är att ställa krav på att behärska svenska språket. ” 
 

Ärendebeskrivning 
Ann-Christine From Utterstedt (SD) och Erik Johansson (SD) har inkommit 
med en motion till kommunfullmäktige med rubriceringen: Språkkrav vid 
anställning inom äldreomsorgen. Av motionen framgår bland annat att det 
krävs att personalen kan prata svenska för att höja kvalitén och att ett antal 
delar ska kravställas. Motionärerna lyfter i motionen fram tre yrkanden:  
1) Västerås stad kräver certifiering i svenska språket, lägst nivå C1, för 
anställda inom äldreomsorgen  
2) Västerås stad inventerar språkkunskaperna hos alla anställda inom 
äldreomsorgen  
3) Västerås stad genomför en rekryteringskampanj i syfte att attrahera fler att 
utbilda sig, omskola sig och arbeta inom äldreomsorgen.  
Motionen har remitterats till äldrenämnden för yttrande. Äldrenämnden har 
inkommit med remissvar.  
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Äldrenämndens bedömning utifrån yrkande 1 är att ett eventuellt införande 
av krav enligt den europeiska referensramen C1, är en alltför hög nivå att 
generellt kräva av anställda inom äldreomsorgen, utifrån yrkande 2 att 
nämnden bör inventera språkkunskaperna vilket redan genomförs i staden 
och utifrån yrkande 3 att nämnden är positiv till en rekryteringskampanj. 
Konstateras att rekryteringskampanjer redan genomförs som en regelbunden 
aktivitet. 
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionens första yrkande om certifiering i svenska språket avslås. 
2. Motionens andra yrkande om inventering av språkkunskaper föranleder 
ingen ytterligare åtgärd. 
3. Motionens tredje yrkande om rekryteringskampanj föranleder ingen 
ytterligare åtgärd. 
Yrkanden 
Jonas Cronert (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.  
Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) yrkar att motionen ska 
bifallas i sin helhet.  
Proposition 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels 
stadsledningskontorets förslag i tre punkter som Jonas Cronert (S) har yrkat 
bifall till och dels Elisabeth Unells (M) med fleras yrkande att motionen ska 
bifallas i sin helhet. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att de 
två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner 
beslutsgången.  
Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt stadsledningskontorets förslag.  
 
 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Kristina Olström 
Epost: kristina.olstrom@vasteras.se 
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Tjänsteutlåtande – Svar på motion från (SD) om språkkrav vid 
anställning inom äldreomsorgen 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionens första yrkande om certifiering i svenska språket avslås. 

2. Motionens andra yrkande om inventering av språkkunskaper 
föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

3. Motionens tredje yrkande om rekryteringskampanj föranleder ingen 
ytterligare åtgärd. 

 

Ärendebeskrivning 
Ann-Christine From Utterstedt (SD) och Erik Johansson (SD) har inkommit 
med en motion till kommunfullmäktige med rubriceringen: Språkkrav vid 
anställning inom äldreomsorgen. Av motionen framgår bland annat att det 
krävs att personalen kan prata svenska för att höja kvalitén och att ett antal 
delar ska kravställas. Motionärerna lyfter i motionen fram tre yrkanden:  

1) Västerås stad kräver certifiering i svenska språket, lägst nivå C1, för 
anställda inom äldreomsorgen  

2) Västerås stad inventerar språkkunskaperna hos alla anställda inom 
äldreomsorgen  

3) Västerås stad genomför en rekryteringskampanj i syfte att attrahera fler att 
utbilda sig, omskola sig och arbeta inom äldreomsorgen.  

Motionen har remitterats till äldrenämnden för yttrande. Äldrenämnden har 
inkommit med remissvar.  

Äldrenämndens bedömning utifrån yrkande 1 är att ett eventuellt införande 
av krav enligt den europeiska referensramen C1, är en alltför hög nivå att 
generellt kräva av anställda inom äldreomsorgen, utifrån yrkande 2 att 
nämnden bör inventera språkkunskaperna vilket redan genomförs i staden 
och utifrån yrkande 3 att nämnden är positiv till en rekryteringskampanj. 
Konstateras att rekryteringskampanjer redan genomförs som en regelbunden 
aktivitet.  

Beslutsmotivering 
Av vård-och omsorgsförvaltningens underlag till äldrenämnden framgår att 
språknivå C1 finns i en riktlinje som är framtagen av Europarådet och 
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beskriver färdigheter inom främmande språk. Nivå C1 innebär en färdighet 
för en avancerad språkanvändare. Det finns flera utbildningsanordnare där 
man kan genomföra ett test av sina språkkunskaper i svenska. Detta språktest 
godtas av Socialstyrelsen för språklig behörighet till yrkeslegitimationer.  

I alla avtal/uppdrag mellan äldrenämnden, egenregin och privata utförare 
ställs alltid grundkrav på språkkunskaper. Det är sedan utförarens ansvar att 
säkerställa att personalen uppfyller dem. Uppföljningar av avtalen/uppdragen 
visar att det generellt är ett omfattande problem för många medarbetare att 
behärska svenska språket i tal, läs och skrift.  

Juridisk bedömning 
Staden som arbetsgivare kan inte kräva att redan anställd personal ska 
utbilda sig på sin fritid. Däremot kan staden kräva att en medarbetare 
genomgår en viss utbildning på arbetstid och som staden i egenskap av 
arbetsgivare då bekostar. 

Ekonomisk bedömning 
Med utgångspunkt i att nämnden ansvarar för fortbildning hos egenregins 
befintliga medarbetare, har en beräkning gjorts om vad en språkutbildning 
skulle kosta (privat utförare avgör som arbetsgivare vilken fortbildning som 
deras medarbetare ges). Beräkningen är gjord på en omfattning av 10 
personer. Det verkliga behovet är högre än 10 personer, men det är inte känt 
hur många medarbetare det egentligen handlar om. En språkutbildare har till 
förvaltningen offererat ett pris på 2 050 kr exkl. moms per lektionstimme a´ 
60 minuter för en grupp på 5–10 personer om de har stora språkbehov. 
Lektionerna är 3 timmar och vid 15 tillfällen. En ungefärlig beräkning av 
utbildningskostnad och vikariekostnad för 10 personer uppskattas till ungefär 
196 000 kr.  

Hållbar utveckling 
I stadens program för social hållbarhet är två av målområdena Goda 
livsvillkor och Demokrati, delaktighet och medskapande. Goda livsvillkor 
handlar om likvärdig utbildning, främja en hållbar utveckling och individens 
rätt till arbete och sysselsättning. Demokrati etcetera handlar om människors 
möjligheter till delaktighet, inflytande, tillit mellan människor och 
bidragande till sammanhållning. Sammanhållning i sin tur bidrar till trygghet 
för invånarna. Erforderliga kunskaper i svenska språket bör vara gynnsamma 
för människor för att få arbete, etablera sig i samhället, känna ökad trygghet 
och delaktighet i sin yrkesroll och i sitt privatliv.  
 
 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Kristina Olström 

HR-direktör 
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§ 46 Dnr AN 2020/01055-1.7.1 

Remiss - Motion från (SD) om språkkrav vid anställning inom 
äldreomsorgen 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande samt 

överlämnar det till kommunstyrelsen med tillägg; 

1 att språkinventeringen även gäller andra utförare än egenregin. 

2. att inventeringen även avser medarbetarnas kunskaper i andra språk än 

svenska. 

Reservation 

Mari Boman (SD) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna (SD) har inkommit med en motion till 

kommunfullmäktige med rubriceringen Språkkrav vid anställning inom 

äldreomsorgen. Av motionen framgår bland annat att det krävs att 

personalen kan prata svenska för att höja kvalitén och att ett antal delar ska 

kravställas. Av motionen framgår bl.a. följande: Personal inom äldreomsorg 

och hemtjänst ska vara certifierade i svenska språket nivå C1, vilket ska vara 

ett krav vid nyanställningar. Redan anställd personal ska utbildas till samma 

nivå. Ansvaret för detta åläggs personalen själv på sin fritid som sedan 

genomför ett test av sina förvärvade kunskaper och uppvisar certifikatet för 

arbetsgivaren. 

SD yrkar på att 1) Västerås stad kräver certifiering i svenska språket, lägst 

nivå C1, för anställda inom äldreomsorgen 2) Västerås stad inventerar 

språkkunskaperna hos alla anställda inom äldreomsorgen 3) Västerås stad 

genomför en rekryteringskampanj i syfte att attrahera fler att utbilda sig, 

omskola sig och arbeta inom äldreomsorgen. 

Språknivå C1 finns i en riktlinje som är framtagen av Europarådet och 

beskriver färdigheter inom främmande språk. Nivå C1 innebär en färdighet 

för en avanserad språkanvändare. Det finns flera utbildningsanordnare där 

man kan genomföra ett test av sina språkkunskaper i svenska. Detta språktest 

godtas av Socialstyrelsen för språklig behörighet till yrkeslegitimationer.  

I alla avtal/uppdrag mellan äldrenämnden, egenregin och privata utförare 

ställs alltid grundkrav på språkkunskaper. Det är sedan utförarens ansvar att 

säkerställa att personalen uppfyller dem. Uppföljningar av avtalen/uppdragen 

visar att det generellt är ett omfattande problem för många medarbetare att 

behärska svenska språket i tal, läs och skrift.  

 

En arbetsgivare kan dock inte kräva att redan anställda medarbetare ska 

utbilda sig i svenska språket på sin fritid. Däremot kan arbetsgivaren kräva 
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att en medarbetare utbildar sig under arbetstid och som då arbetsgivaren 

bekostar. 

För närvarande söker förvaltningen sommarpraktikanter genom att 

annonsera i olika media. I normala fall skulle förvaltningen ha deltagit i 

mässor av olika slag, bland annat rekryteringsmässan och högskolans 

rekryteringsevent. Dessa är alla inställda i år på grund av covid. 

Förvaltningens bedömning utifrån yrkande 1 är att ett eventuellt införande av 

krav enligt den europeiska referensramen C1, är en alltför hög nivå att 

generellt kräva av anställda inom äldreomsorgen. Nivå C1 är däremot ett 

relevant krav att ställa på legitimerad personal. 

Förvaltningens bedömning utifrån yrkande 2 är att nämnden enbart bör 

inventera språkkunskaperna inom egenregin, eftersom det är där som 

nämnden har sitt arbetsgivaransvar. En språkinventering görs idag inom 

egenregin i systemet Competenz, men det efterfrågas inte hur väl 

medarbetaren kan det svenska språket, om denne inte har det som 

modersmål. Om språkinventeringarna resulterar i behov av språkutbildning, 

måste tillräckliga resurser och medel finnas avsatta för det och inkludera 

utbildnings- och vikariekostnader. 

Förvaltningens bedömning utifrån yrkande 3 är förvaltningen är positiv till 

en rekryteringskampanj.  

Yrkanden 

Bengt-Åke Nilsson (L) tilläggsyrkar: 

1 att språkinventeringen även gäller andra utförare än egenregin. 

2. att inventeringen även avser medarbetarnas kunskaper i andra språk än 

svenska. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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1. Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige med 

rubriceringen Språkkrav vid anställning inom äldreomsorgen. I korthet handlar 

motionen om betydelsen av en väl fungerande språklig kommunikation inom 

äldreomsorgen och att språkförbistringar har varit en bidragande orsak till 

smittspridningen av Covid-19.  

 

Av motionen framgår bland annat att ”Personal inom äldreomsorg och hemtjänst 

ska vara certifierade i svenska språket nivå C1, vilket ska vara ett krav vid 

nyanställningar. Redan anställd personal ska utbildas till samma nivå. Ansvaret för 

detta åläggs personalen själv på sin fritid som sedan genomför ett test av sina 

förvärvade kunskaper och uppvisar certifikatet för arbetsgivaren.”  

 

Sverigedemokraterna yrkar följande:  

 Att Västerås stad kräver certifiering i svenska språket, lägst nivå C1, för 

anställda inom äldreomsorgen. 

 Att Västerås stad inventerar språkkunskaperna hos alla anställda inom 

äldreomsorgen. 

 Att Västerås stad genomför en rekryteringskampanj i syfte att attrahera 

fler att utbilda sig, omskola sig och arbeta inom äldreomsorgen.  

2. Språknivå C1 
Det finns en riktlinje som heter Gemensam europeisk referensram(GERRS) för 

språk. Riktlinjen är framtagen av Europarådet och beskriver färdigheter inom 

främmande språk. Referensramen har tre olika nivåer (A, B och C) som är indelade 

i ytterligare sex nivåer (A1, A2, B1, B2, C1, C2).  Nivå C1 innebär en färdighet för 

en avancerad språkanvändare 1. Nivåbestämningen C1 finns inte i utbildningen för 

Svenska för invandrare (SFI). SFI har en betygsskala i sex steg: A, B, C, D, E och F. 

 

Tabellen på följande sida visar vad innebörden är för en språklig kunskapsnivå C1.  

 

 

 

 

                                                           
1 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gemensam_europeisk_referensram_f%C3%B6r_spr%C3%A5
k 
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Kunskapsnivå C1 

 

Jag kan förstå 

mer utvecklat 

språk även när 

det inte är klart 

strukturerat och 

sammanhanget 

enbart antyds 

utan att klart 

uttryckas. Jag kan 

förstå TV-

program och 

filmer utan alltför 

stor ansträngning. 

Jag kan förstå 

långa och 

komplicerade 

faktatexter 

liksom litterära 

texter och jag 

uppfattar 

skillnader i stil. 

Jag kan förstå 

fackartiklar och 

längre 

instruktioner 

även inom 

områden som 

ligger utanför 

mina intressen 

och 

erfarenheter. 

Jag kan uttrycka 

mig flytande och 

spontant utan 

att alltför tydligt 

söka efter rätt 

uttryck. Jag kan 

använda språket 

flexibelt och 

effektivt för 

sociala, intresse- 

och 

yrkesanknutna 

ändamål. Jag kan 

formulera idéer 

och åsikter med 

viss precision 

samt med viss 

skicklighet 

anpassa mig 

efter den person 

jag talar med. 

Jag kan klart och 

detaljerat beskriva 

komplicerade 

ämnesområden 

med sidoteman 

och anknytningar. 

Jag kan utveckla 

speciella aspekter 

samt runda av 

framställningen 

med en 

konsekvent 

slutsats. 

Jag kan uttrycka mig 

i klar och väl 

strukturerad text 

med utförligt 

angivna synpunkter 

och förklaringar. Jag 

kan skriva om 

komplicerade 

förhållanden i ett 

brev, en uppsats 

eller en rapport och 

argumentera för vad 

jag anser är viktigt. 

Jag kan välja en stil 

som är anpassad till 

den tänkte läsaren. 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Gemensam_europeisk_referensram  

 

3. Test i svenska C1 
Det finns flera utbildningsanordnare där man kan genomföra ett test av sina 

språkkunskaper i svenska. En utbildningsanordnare visar på fyra delmoment för 

att testa kunskaperna i svenska språket nivå C1: 

1. Hörförståelse, ca 25 min. 

2. Läsförståelde, 105 min. 

3. Skriftlig uppgift, 2 tim.  

4. Muntlig kommunikation, ca 20 min. samt 25 minuters förberedelsetid. 

 

Den beräknade tiden för ett test är maximalt 7 timmar och är ett sätt att testa 

sina kunskaper i svenska språket och som godtas av Socialstyrelsen för språklig 

behörighet till yrkeslegitimationer. De sägs vara för den som behöver ett intyg 

som visar en arbetsgivare att man har mycket goda kunskaper i svenska språket. 
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Förkunskaper är kunskaper i svenska motsvarande minst nivå C1 på Europarådets 

nivåskala. Man bör ha läst svenska minst 1,5 år, men förutsättningarna sägs kunna 

variera stort från person till person. 

 

Genom ett inplaceringstest i svenska kan en person själv pröva att värdera sina 

kunskaper. Testerna sägs vara lämpliga för den som vill få ett intyg som visar 

exempelvis en arbetsgivare att personen har mycket goda kunskaper i svenska. 

 

Vid ett godkänt reultat utfärdas ett valideringsintyg, inte ett betyg. Testet kan 

genomföras vid tre städer i landet: Stockholm, Lund och Göteborg. Testet kostar 

3000 kr. 

3.1. Språkkunskaper för legitimation vid etablering  i Sverige 

Språkkunskaper för legitimation vid etablering  i Sverige står att läsa i 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd  om erkännande av yrkes-

kvalifikationer inom  hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:64). I patientsäkerhets-

förordningen (2010:1369) framgår att ”[...]  legitimation inte får meddelas en 

yrkesutövare om han eller hon inte har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska 

[...] språket. 

 

Nödvändiga kunskaper i svenska språket kan visas genom godkänt prov på nivå C1  

eller betyg eller intyg om godkänt resultat i Svenska 3, eller Svenska som 

andraspråk 3 vid Komvux eller någon annan kurs, eller något annat prov som ger 

behörighet till högskolestudier. Hur den sökande väljer att lära sig det svenska 

språket är inget som Socialstyrelsen lägger sig i. Däremot ställs krav på språknivån 

för att få erhålla legitimation.  

 

För att få en svensk legitimation om personen är utbildad inom EU eller EES 

behöver denne visa att hen har rätt yrkeskvalifikationer för yrket, samt 

nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska. I ansökan ska en kopia 

av intyg eller betyg om språkkunskaper bifogas. Personen kan också visa sina 

språkkunskaper genom att en vårdgivare bedömer om personen har de 

språkkunskaper som behövs för att arbeta i yrket. Vårdgivaren måste därefter 

fylla i en blankett och beskriva på vilket sätt bedömningen har gjorts. 

 

Det finns olika sätt att få legitimation i Sverige för en person som är utbildad 

utanför EU och EES. Oavsett vilken väg personen väljer, så är alltid det sista steget 

att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.  
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Ett sätt att gå via Socialstyrelsen är att genomgå fem steg. Det första steget är att 

få sin utbildning granskad och i detta skede behöver personen inte kunna svenska. 

För att klara steg 2–5 behöver personen kunna svenska. Intyg om personens 

språkkunskaper måste skickas senast när denne ansöker om legitimation i steg 5. 

Under tiden kan personen arbeta inom ett hälso- och sjukvårdsyrke som inte 

kräver legitimation, till exempel undersköterska. Ett annat sätt är att läsa en 

kompletterande utbildning på universitet eller högskola och ansöka om 

legitimation hos Socialstyrelsen efter det.  

4. Äldrenämndens nuvarande krav på 
språkkunskaper 

I alla avtal/uppdrag mellan nämnden, egenregin och privata utförare ställs alltid 

grundkrav på språkkunskaper. Det är utförarens ansvar att säkerställa att 

personalen uppfyller dem. Grundkraven för personal i särskilt boende är enligt 

nedan: 

All personal ska behärska svenska språket beträffande tal, läs- och skrivförmåga, 

på ett sådant sätt att hen kan kommunicera med den enskilde, deras närstående, 

övrig personal samt för att skriftligt kunna göra den dokumentation som krävs för 

respektive yrkeskategori.  

 

Nämnden ställer även krav på språkkunskaper för personal inom hemvården. 

Dessa är enligt följande: All legitimerad personal ska ha goda kunskaper i svenska 

beträffande tal, läs- och skrivförmåga. All omvårdnadspersonal ska ha goda 

kunskaper i det svenska språket i tal, skrift. 

 

Nämnden eller utförare kan inte kräva att redan anställda medarbetare ska 

utbilda sig i svenska språket på sin fritid. Däremot kan en arbetsgivare kräva att 

medarbetaren utbildar sig under arbetstid och som då arbetsgivaren bekostar. 

 

Uppföljningar av avtalen/uppdragen visar att det generellt är ett omfattande 

problem för många personal att behärska svenska språket i tal, skrift och 

läsförmåga. 

 

Förvaltningen ser att det är fullt adekvata och rimliga krav att den personal som 

utför stödet och omvårdnaden om personer som är i behov av bistånd från 

nämnden, också behärskar svenska språket väl. 
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4.1. Språkkunskaper och rekrytering- ur ett utförarperspektiv 

Utförare vittnar om att man många gånger i samband med rekrytering och 

anställningsintervju möter utbildade undersköterskor med godkända betyg, men 

de visar sig ha så bristande kunskaper i svenska språket att utföraren måste 

omformulera frågorna för att personen ska förstå. Utförare bedömer att en sådan 

person inte är anställningsbar.  

 

Vidare ser utförare att kunskaper i svenska språket är viktigt och det fungerar inte 

att komma ut på arbetsplatser för att lära sig språket. Det behöver kombineras 

med språkstudier i så fall. Utförare menar att de många årens bristande tillgång 

på utbildad omvårdnadspersonal, har resulterat i att personer ändå har anställts 

fastän de inte behärskar svenska språket i tal och skrift, såsom äldrenämnden 

kräver utifrån avtal/uppdrag. Då uppstår språk- och kommunikationsproblem 

mellan medarbetare, med enskilda och anhöriga. 

 

Vidare menar utförare att det krävs både resurser och rätt krav på den språkliga 

kunskapsnivån för att påverka problemet,  så att alla medarbetare kan 

kommunicera obehindrat i tal och skrift, ta emot- och ge instruktioner, läsa- och 

förstå dokumentationer och själv skriva sådana. Om språkkrav enligt motionärens 

förslag C1 ska införas, är det viktigt att det finns en plan för hur det ska gå till för 

de medarbetare som redan är anställda och en plan för hur den språkliga nivån 

säkerställs i en rekryteringsfas.  

 

En reflektion från förvaltningen är att utbildningsanordnare av svenska språket 

och vård- och omsorg rimligen bör ha ett ansvar för att säkerställa att 

eleverna/studenterna har god tal- läs- och skriftlig förmåga i svenska språket och 

är väl rustade för en anställning inom äldreomsorgen. Även arbetsgivare inom 

vård- och omsorgssektorn har ett ansvar för att exempelvis ordna praktikplatser 

som är givande och bidrar till, bland annat, ökad kunskap i svenska språket. Hur 

medarbetare introduceras är också en mycket viktig fråga. Utbildningsanordnare 

har ett stort ansvar, men även arbetsgivarna. 

5. Utbildningssatsningar, språkinventering och 
rekryteringskampanjer 

5.1. Äldreomsorgslyftet     

Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning under 2020 och 2021. Enligt regerings-

beslutet 2020-06-04 syftar Äldreomsorgslyftet till att stärka kompetensen inom 

kommunalt finansierad vård och omsorg, genom att ge ny och befintlig personal 
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möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald 

arbetstid. Äldrenämndens samtliga utförare inom hemvård och särskilda boenden 

har erbjudits att söka medel. För 2020 anmälde sig 23 personer i den första 

omgången. För 2021 sökte 38 personer. Det sker ytterligare tre intagningar under 

2021. 

5.2. Språkombudsutbildare  

Med statligt stöd på 3 mnkr startades under hösten 2020 en utbildning för 

nämndens utförare inom särskilda boenden och hemvård, där de skulle kunna 

utbildas till språkombudsutbildare. De ska i sin tur kunna utbilda språkombud i 

äldreomsorgen. Hittills har 500 000 kr använts och utbildningen sker via Vård- och 

omsorgscollage (VOC). Efter genomgången kurs med diplom ska medarbetaren 

kunna använda handledning och material från VOC och utbilda egna språkombud 

på arbetsplatserna. Utbildningens längd är sju hela dagar, varav tre av dagarna är 

hemuppgifter.  

 

Information om språkutbildarutbildningen kom ut relativt sent och några trodde 

att utbildningen var till språkombud, dvs inte vara utbildare. Detta bidrog till att 

relativt få deltog i utbildningen. Flera utförare tackade nej och menade att det 

inte fanns behov av det. Någon prioriterade andra utbildningar. Planering inför 

våren pågår och med anpassning till pågående pandemi. Detta gör att 50 personer 

(cirka det dubbla om det inte vore för pandemin) kan delta per halvår och 

språkutbildare ska kunna utbilda i par. Under våren 2021 ska en kartläggning 

göras över vilka utibldningsbehov som finns i förvaltningens alla verksamheter. 

5.3. Vårdsvenska 

Förvaltningen har sökt- och fått pengar via omställningsfonden, en fond dit såväl 

kommunala som privata utförare kan söka medel ifrån. Erhållna medel är  

200 000 kr för i år och ytterligare medel kan sökas för kommande år. Dessa  

200 000 kr kommer att användas för egenregins medarbetare ute i 

verksamheterna. Förvaltningen har haft kontakt med en utbildningsanordnare 

som kan skräddarsy en språkutbildning riktad för ”vårdsvenska”. Med vårens 

resultat av kartläggningen om utbildningsbehov, beräknas utbildningen starta till 

hösten 2021.  

5.4. Språkinventering 

Antal anställda inom äldreomsorgen totalt i Västerås är cirka 3 700 personer. Av 

dessa är cirka 2 100 anställda inom egenregin. Hur många av dessa som inte har 

svenska som modersmål är inte känt. För egenregins drygt 2 100 medarbetare har 

äldrenämnden ett arbetsgivaransvar och med ansvar för bl.a. deras fortbildning.  
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För övriga omkring 1 600 medarbetare ansvarar de privata utförarna i egenskap 

av sina drift- och arbetsgivaransvar.  

5.5. Rekryteringskampanjer 

Som tidigare nämnts söker flera av Västerås utförare medel från Äldreomsorgs-

lyftet för att attrahera människor att utbilda sig inom vård- och omsorg. Till 

sommaren söker förvaltningen sommarpraktikanter genom att annonsera i olika 

media. Under normala omständigheter hade förvaltningen deltagit i mässor av 

olika slag, bland annat rekryteringsmässan och högskolans rekryteringsevent. 

Dessa är alla inställda i år på grund av covid. I år har förvaltningen ovanligt många 

medarbetare och just nu ett överskott på grund av många verksamhets-

övergångar, där medarbetare har valt att stanna kvar i staden istället för att följa 

med ny utförare. 

6. Nämndsinitiativ till Styrelsen för Västerås stad 
Vård och Omsorg 

År 2018 lämnades ett nämndsinitiativ från Moderaterna (M) och Liberalerna (L) 

avseende språkinventering till dåvarande styrelsen för Västerås stad Vård och 

Omsorg (Dnr VO 2018/00310-1.4.2). Initiativtagarna ville utreda behovet av en 

språkinventering inom Västerås stad Vård och Omsorg, samt säkerställa att 

språkkraven uppfylldes vid delegering av läkemedelshantering och vid anställning 

av sommarvikarier. 

 

Nu föreliggande motion från SD har bäring på tidigare nämndsinitiativ från M och 

L och därför redogörs enbart för dåvarande förvaltningens svar på just delen om 

språkinventeringen. Förvaltningen menade då att man konstaterade att det fanns 

ett behov av språkinventering hos de medarbetare som definierades som 

baspersonal (dvs. personal som fanns närmast verksamheten). Man redogjorde 

för att en kompetenskartläggning skulle göras då både formell- som annan 

kunskap skulle kartläggas. 

 

Vidare menade förvaltningen att kartläggningen skulle göras i systemet 

Competenz, där förvaltningen hade lagt till en fråga gällande språkkunskaper. 

Resultatet skulle innebära att förvaltningen skulle få en aggregerad bild över vilka 

språk som medarbetarna talade och hur väl de bedömde att de talade språken  

Slutligen såg förvaltningen att kompetenskartläggningen som helhet skulle 

identifiera de gap som kunde finnas gällande upplevd kompetens i relation till den 

kompetens som förvaltningen behövde ha utifrån uppdrag. Resultatet skulle 
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kommuniceras i samband med medarbetarsamtalen mellan chef och 

medarbetare.  

 

Styrelsen beslutade senare under 2018 att bifalla förvaltningens förslag till beslut, 

som var att bifalla initiativets förslag att utreda behovet av en språkinventering 

inom Västerås stad Vård och Omsorg.  

 

Idag finns en frågeställning om språkliga kompetenser i Competenz och det finns 

en mycket bred språkkompetens totalt sett (56 språk). Det frågas inte om hur väl 

medarbetaren kan det svenska språket, om denne inte har det som modersmål, 

utan mer vilka språk som talas utifrån att verksamheterna kan få kunder som har 

annat språk än svenska som modersmål. Kunderna kan då vilja ha en medarbetare 

som talar ”sitt språk” eller som i vissa lägen kan fungera som tolk i någon fråga.  

 

Inom egenregin har man sagt att man inför medarbetarsamtalet ska gå igenom sin 

kompetenskarta. Chef och medarbetare ska godkänna skattningen om hur väl 

medarbetaren kan utföra uppdraget utifrån olika kompetenser. En språklig 

kompetenshöjning kräver tid och och alla utbildningssatsningar som skulle ha 

genomförts 2020, har blivit inställda till följd av pandemin. Tanken med 

förvaltningens metodik är att man i samband med medarbetarsamtalet varje år 

också går igenom skattningen och ser vilka kompetensgap som finns, eller vem 

som är expert på ett område och som skulle kunna lånas ut mellan 

verksamheterna. 

7. Andra kommuner 
Botkyrka 

Kommunen införde den 1 juli 2020 språkkrav för anställlning inom 

äldreomsorgen, LSS och förskolan. I kontakter med Botkyrka visas att de inte har 

börjat med språkkrav ännu inom äldreomsorgen utan bara i barnomsorgen. I 

januari planerar Botkyrka att ha något klart som Västerås vård- och 

omsorgsförvaltning kan ta del av. 

 

För en tjänst som barnskötare framgår i en annons i Botkyrka att personen ska 

behärska svenska språket i tal och skrift, samt att man använder sig av språktest. 

För en tjänst som fysioterapeut framgår i annons att personen ska ha mycket god 

förståelse i svenska språket, både muntlig och skriftlig kommunikation.  

 

På frågan om språktest visades i kontakter med Botkyrka att det inte var ett 

regelrätt test utan som en del i ett arbetsprov. En fråga om nivån på språkkravet 

visade att nivån är Svenska för invarandre och är en förhållandevis låg nivå. 
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Botkyrka menar att målet med att jobba med språkutbildningen är att 50 % av 

dem som genomgår utbildningen, ska ha höjt sig till nästa nivå efter genomförd 

utbildning. 

 

Örebro 

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) riktade kritik för att flera anställda på ett 

äldreboende hade så bristande språkkunskaper i svenska att det påverkade 

dokumentationen och kommunikationen om vården med kollegor, boende och 

anhöriga.   

 

Örebro svarade IVO att man skulle införa språktest för att åtgärda språkför-

bistringarna. Redan anställda med bristande språkkunskaper skulle få en 

individuell åtgärdsplan. Vid nyrekrytering skulle språktest genomföras.  

8. Konsekvenser –införande av språkkrav nivå C1 

8.1. Kund 

För kunden bör omvårdnadspersonal som behärskar svenska språket bidra till att 

kunden kan göra sig förstådd, förstå vad personalen säger, känner sig delaktig, 

känner tillit till personalen och är trygg i det stöd och den omvårdnad som ges. 

Sammantaget möjliggör det en väl fungerande kommunikation.  

8.2. Kvalité 

Ökade förutsättningar för att personal kan ge instruktioner, ta- och förstå 

instruktioner. Personal kan skriva en adekvat social dokumentation och läsa det 

som dokumenterats av annan personal. Med språkkrav och som säkerställs att 

medarbetare uppnår, ökar även förutsättningarna för en väl fungerande 

kommunikation mellan medarbetare och med boende och anhöriga. Det ger 

sammantaget ökade förutsättningar för en kvalitativ vård- och omsorg.  

8.3. Medarbetare 

De som söker arbete kan motiveras att lära sig svenska språket enligt kraven för 

att komma ifråga för en anställning. Nivå C1 kan uppfattas vara alltför avancerad 

för omvårdnadspersonalen och försvåra att lyckas uppfylla den nivån. Nivån bör 

vara en relavant nivå att kräva på legitimerad personal. 

8.4. Ekonomi 

Med motionens förslag att redan anställd personal utbildar sig själv på sin fritid, 

gör test och visar ett certifikat på sina kunskaper för sin arbetsgivare, har staden 
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inga kostnader för det. Staden har det inte heller för medarbetare som ska 

rekryteras, eftersom personen redan ska behärska svenska språket. 

 

Med utgångspunkt i att nämnden ansvarar för fortbildning hos egenregins 

befintliga medarbetare, har en beräkning gjorts om vad en språkutbildning skulle 

kosta (privat utförare som arbetsgivare avgör vilken fortbildning som deras 

medarbetare ges).  

 

Beräkningen är gjord på en omfattning av 10 personer. Det verkliga behovet är 

högre än 10 personer, men det är inte känt hur många medarbetare det 

egentligen handlar om. 

 

En språkutbildare har till förvaltningen offererat ett pris på 2 050 kr exkl moms 

per lektionstimme a´ 60 minuter för en grupp på 5-10 personer om de har stora 

språkbehov. Lektionerna är 3 timmar och vid 15 tillfällen. 

 

En ungefärlig beräkning av utbildningskostnad och vikariekostnad för 10 personer 

illustreras i nedan tabell: 

  

Utbildningskostnad/            
lektion a´60 min 

Antal 
tim./lektion 

Antal 
lektioner 

Utbildningskostnad/                
10 elever 

 

2 050 3 15 92 250  

          

Vikariekostnad  
Antal 
tim./vikare Timkostnad Vikariekostnad/vikarie 

Vikariekostnad/                   
10 vikarier 

 45 230 10 350 103 500 

     

   Kostnad totalt 195 750 kr 

 

8.5. Juridik 

Staden som arbetsgivare kan inte kräva att redan anställd personal ska utbilda sig 

på sin fritid. Däremot kan staden kräva att en medarbetare genomgår en viss 

utbildning på arbetstid och som staden i egenskap av arbetsgivare då bekostar. 

8.6. Barnrättsperspektiv 

Det har inte framkommit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 
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8.7. Social hållbarhet 

I stadens program för social hållbarhet är två av målområdena Goda livsvillkor och 

Demokrati, delaktighet och medskapande. Goda livsvillkor handlar om likvärdig 

utbildning, främja en hållbar utveckling och individens rätt till arbete och 

sysselsättning. Demokrati etc.  handlar om människors möjligheter till delaktighet, 

inflytande, tillit mellan människor och bidragande till sammahållning. 

Sammanhållning i sin tur bidrar till trygghet för invånvarna.  

 

Erforderliga kunskaper i svenska språket bör vara gynnamma för människor att få 

arbete , etablera sig i samhället, känna ökad trygghet och delaktighet i sin 

yrkesroll och i sitt privatliv.  

9. Förvaltningens svar på motionens yrkanden 
 

1) Att Västerås stad kräver certifiering i svenska språket, lägst nivå C1, för 

anställda inom äldreomsorgen. 

 

Förvaltningens samlade bedömning utifrån yrkande 1 är att krav enligt den 

europeiska referensramen C1, är en alltför hög nivå att generellt kräva av 

anställda inom äldreomsorgen. Detta eftersom förvaltningen bedömer att nivå C1 

motsvarar språkliga kunskaper på universitets/högskolenivå. Nivå C1 är däremot 

ett relevant krav att ställa på legitimerad personal. 

 

2) Att Västerås stad inventerar språkkunskaperna hos alla anställda inom 

äldreomsorgen. 

 

Yrkandet avser alla anställda inom äldreomsorgen och bör därmed innefatta såväl 

dem som har svenska som modersmål som dem som inte har det. Utifrån 

motionen i sin helhet utgår dock förvaltningens svar utifrån att inventeringen 

enbart skulle omfatta språkkunskaperna hos personer som inte har svenska som 

modersmål.  

 

Förvaltningens samlade bedömning utifrån yrkande 2 är att nämnden enbart bör 

inventera språkkunskaperna inom egenregin, eftersom det är där som nämnden 

har sitt arbetsgivaransvar. En språkinventering görs idag inom egenregin i 

systemet Competenz, men det efterfrågas inte hur väl medarbetaren kan det 

svenska språket, om denne inte har det som modersmål. Om språk-

inventeringarna resulterar i behov av språkutbildning, måste tillräckliga resurser 

och medel finnas avsatta för det och inkludera utbildnings- och vikariekostnader.  
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Äldrenämnden uttryckte vid sammanträde att man tolkar att en språkinventering 

bör gälla alla språk, eftersom det kan vara viktigt för arbetsgivaren att känna till 

den språkliga kompetens som totalt finns bland medarbetarna. Exempelvis kan 

det vara viktigt i kommunikationen att en demenssjuk person med ett annat 

modersmål än svenska, kan kommunicera med en viss personal på just 

modersmålet. 

 

3) Att Västerås stad genomför en rekryteringskampanj i syfte att attrahera 

fler att utbilda sig, omskola sig och arbeta inom äldreomsorgen. 

 

Förvaltningens samlade bedömning utifrån yrkande 3, är att förvaltningen är 

positiv till en rekryteringskampanj. 

 



Från: kommunstyrelsen@vasteras.se 
Skickat: den 13 januari 2021 09:01 
Till: Äldrenämnden 
Ämne: Handlingar för ärende 202001457, Motion från (SD) om språkkrav vid 

anställning inom äldreomsorgen 
Bifogade filer: Följebrev Remiss.pdf; Språkkrav Västerås redigerad.pdf 
 

Hej, 

  

Översänder denna Remiss - Motion från (SD) om språkkrav vid anställning inom äldreomsorgen igen då 
själva motionen första gången var ofullständig.  

  

Svar till kommunstyrelsen@vasteras.se senast den 31 januari 2021. 

  

Med vänlig hälsning, 

Registrator 

Västerås stad 

Stadsledningskontoret 

721 87 VÄSTERÅS 

  

Telefon växel: 021-39 00 00 

Kommunstyrelsen@vasteras.se 

http://www.vasteras.se 

 
 
Aktuella handlingar för ärende 202001457, Motion från (SD) om språkkrav vid anställning inom 
äldreomsorgen bifogas detta e-postmeddelande 
 
Länk till ärendet: 

mailto:kommunstyrelsen@vasteras.se
mailto:Kommunstyrelsen@vasteras.se
http://www.vasteras.se/
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Diarienr 

KS 2020/01457- 1.3.6  
  

 

REMISS 

 

Ärende  Motion från (SD) om språkkrav vid anställning inom äldreomsorgen  

Remitterat till Äldrenämnden 

Svar senast Yttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 2021-01-31 

  

  

 
 Skickas digitalt till kommunstyrelsen@vasteras.se 
 
 
 
 Med vänlig hälsning 
   
 Pia Svennerholm Moberg 
 Kanslichef 
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Motion till Västerås kommunfullmäktige. 

 

 

Språkkrav vid anställning inom äldreomsorgen. 

 

 

Att kunna språket i det land man lever, arbetar och verkar är för oss en självklarhet. Det är extra viktigt 

att kommunikationen inom äldreomsorgen fungerar problemfritt. Äldreomsorgen ska inte användas 

som en integrationsåtgärd för personer som annars inte är anställningsbara. Hela synen på 

äldreomsorgen måste höjas och statusen att arbeta med äldre måste stärkas.  

 

Vi behöver höja kvaliteten på omsorgen samt kompetensen hos personalen. Just nu ses arbetet inom 

äldreomsorgen ofta som ett arbete att syssla med i brist eller väntan på någon annan sysselsättning så 

som exempelvis en utbildning kanske inom ett helt annat område. Detta har tyvärr medfört att 

outbildad personal som saknar kompetens om varken omvårdnad eller omsorg inte ens klarat av att 

hantera den basala hygienen. Något som initialt under pandemin fick mycket allvarliga följder. 

 

Under covid-19-pandemin har det visat sig att äldreboenden med fler timanställda drabbats hårdare av 

smittspridningen. Vår kommun är en av de hårdast drabbade i landet. Antalet timanställda bör minskas 

avsevärt, rätt utbildade tillsvidareanställda är de som främst ska arbeta med våra äldre. 

 

Personal inom äldreomsorg och hemtjänst ska vara certifierade i svenska språket nivå C1, vilket ska 

vara ett krav vid nyanställningar. Redan anställd personal ska utbildas till samma nivå. Ansvaret för 

detta åläggs personalen själv på sin fritid som sedan genomför ett test av sina förvärvade kunskaper 

och uppvisar certifikatet för arbetsgivaren. 

 

 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi på följande:  

 

 

Att Västerås stad kräver certifiering i svenska språket, lägst nivå C1, för anställda inom 

äldreomsorgen.  

Att Västerås stad inventerar språkkunskaperna hos alla anställda inom äldreomsorgen. 



Att Västerås stad genomför en rekryteringskampanj i syfte att attrahera fler att utbilda sig, omskola sig 

och arbeta inom äldreomsorgen.  

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christine From Utterstedt (SD)     Erik Johansson (SD)  

     

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

Motion till Västerås kommunfullmäktige. 

 

 

Språkkrav vid anställning inom äldreomsorgen. 

 

 

Att kunna språket i det land man lever, arbetar och verkar är för oss en självklarhet. Det är extra viktigt 

att kommunikationen inom äldreomsorgen fungerar problemfritt. Äldreomsorgen ska inte användas 

som en integrationsåtgärd för personer som annars inte är anställningsbara. Hela synen på 

äldreomsorgen måste höjas och statusen att arbeta med äldre måste stärkas.  

 

Vi behöver höja kvaliteten på omsorgen samt kompetensen hos personalen. Just nu ses arbetet inom 

äldreomsorgen ofta som ett arbete att syssla med i brist eller väntan på någon annan sysselsättning så 

som exempelvis en utbildning kanske inom ett helt annat område. Detta har tyvärr medfört att 

outbildad personal som saknar kompetens om varken omvårdnad eller omsorg inte ens klarat av att 

hantera den basala hygienen. Något som initialt under pandemin fick mycket allvarliga följder. 

 

Under covid-19-pandemin har det visat sig att äldreboenden med fler timanställda drabbats hårdare av 

smittspridningen. Vår kommun är en av de hårdast drabbade i landet. Antalet timanställda bör minskas 

avsevärt, rätt utbildade tillsvidareanställda är de som främst ska arbeta med våra äldre. 

 

Personal inom äldreomsorg och hemtjänst ska vara certifierade i svenska språket nivå C1, vilket ska 

vara ett krav vid nyanställningar. Redan anställd personal ska utbildas till samma nivå. Ansvaret för 

detta åläggs personalen själv på sin fritid som sedan genomför ett test av sina förvärvade kunskaper 

och uppvisar certifikatet för arbetsgivaren. 

 

 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi på följande:  

 

 

Att Västerås stad kräver certifiering i svenska språket, lägst nivå C1, för anställda inom 

äldreomsorgen.  

Att Västerås stad inventerar språkkunskaperna hos alla anställda inom äldreomsorgen. 



Att Västerås stad genomför en rekryteringskampanj i syfte att attrahera fler att utbilda sig, omskola sig 

och arbeta inom äldreomsorgen.  

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christine From Utterstedt (SD)     Erik Johansson (SD)  
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